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Stało się! Dziś portalowi Jaworznianin.pl stuknęło 6 lat! Sami nie wiemy kiedy to zleciało. Wiemy za to
jedno. Bez Was drodzy Czytelnicy ten projekt by się nie udał!
Z podsumowaniami jest tak &ndash; są one dobre, nawet bardzo dobre pod warunkiem, że nie musimy
ich sami robić. Tymi słowami zaczęliśmy tekst, kiedy serwis Jaworznianin.pl obchodził trzecie urodziny.
Jak po kolejnych trzech podsumować ten czas odkąd serwis jest i istnieje? Kiedy startowaliśmy 25
października 2007 roku, co z dzisiejszej perspektywy wydaje nam się czasem bardzo zamierzchłym, w
Jaworznie funkcjonował tylko serwis imprezy.jaworzno.pl. Od tamtej pory wiele w świecie jaworznickich
mediów się działo, powstawały nowe inne zamykały swą działalność. Gdy zakładaliśmy ten serwis byliśmy
studentami, licealistami, którzy interesowali się tym co dzieje lub nie dzieje w mieście. Od tamtej pory
wiele się zmieniło. Dorośliśmy, skończyliśmy swoją edukację, chociaż nie do końca, bo przecież człowiek
uczy się całe życie... Doszło nam mnóstwo nowych obowiązków. Życiowych i zawodowych. Nie zmieniły
się dwie rzeczy. Po pierwsze - dalej nam się chce. Po drugie dalej robimy to z pasji, za darmo, pełny
wolontariat.
Cel, jaki stawiał sobie serwis przez lata pozostał niezmienny &ndash; serwis Jaworznianin.pl ma być
serwisem mieszkańców a nie naszym. Wszak Jaworznianin to każdy z nas. W sumie na łamach
Jaworznianina.pl publikowało ponad 50 osób. Jedni pisali publikowali, krócej inni dużej. Od samego
początku przetrwała nas trójka Marek, Dominik, Dawid. W tym miejscu nie możemy zapomnieć o naszym
fotoreporterze, Mateuszu. Właściwie to dzięki niemu i Dominikowi na przestrzeni ostatnich miesięcy
serwis działał i miał się dobrze.
Przez te sześć lat udało się opublikować 5 419 artykułów, pod którymi napisano 19 910 komentarzy. To
tylko liczby. Za nimi kryją się jednak konkretne osoby, historie, podejmowane tematy.
Dziękujemy wszystkim, którzy przez te lata pomagali nam zdobywać najświeższe i najciekawsze
wiadomości! Dziękujemy autorom tekstów i fotografii; jaworznickim szkołom, instytucjom miejskim,
rzecznikom prasowym i klubom sportowym za cenną pomoc i wsparcie. No i przede wszystkim
dziękujemy Wam - Drodzy Czytelnicy! Dzięki Wam nadal mamy motywację by serwis działał i
funkcjonował.
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